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A Sociedade Portuguesa de Materiais (SPM) é já uma 
referência incontornável na sociedade portuguesa e eu, 
na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo, sinto-
me profundamente honrada e empenhada, por estar a 
iniciar o segundo mandato à frente da SPM. 

Com base no excelente trabalho dos anteriores 
Conselhos Diretivos e empenho de todos os sócios, 
desde a sua fundação em 1981, a SPM tem vindo a 
crescer em número de sócios e impacto na sociedade. 

Como estabelecido estatutariamente a SPM tem por 
objetivo: 

“Congregar pessoas físicas e jurídicas interessadas em 
promover, a nível nacional, o aperfeiçoamento, o 
desenvolvimento e o progresso da Ciência e Tecnologia 
dos Materiais” (Artigo 2 dos Estatutos da SPM, 4 de 
Junho de 2008).  

Assim, em resposta 
a este desafio e 
baseados na 
continuação do 
trabalho que 
fizemos no biénio 
anterior, e ainda 
determinados em 
consolidar e 
expandir o papel 
da SPM na 
sociedade, a inovar 
em prol da 
excelência na área 

de Engenharia e Ciência dos Materiais e serviço aos 
sócios e sociedade, os objetivos desta nova direção 
para o biénio 2015 – 2017 são: Expandir, Modernizar, 
Dinamizar, Cooperar e Integrar as atividades da SPM. 

Com estes objetivos em mente, continuaremos a ser 
inovadores de 
forma a 
proporcionar 
aos sócios 
ferramentas 
que lhes 
permitam ter 
desempenhos 
excelentes na 
área da 
Engenharia e 
Ciência dos 
Materiais e a 
competir neste mundo exigente e em transição. 
Criaremos as condições para manter e motivar os 
desenvolvimentos em áreas cruciais e vitais para os dias 
de hoje. Para tal pretendemos uma relação estreita com 
a Indústria Nacional no setor e, de forma direta ou 
indireta, contribuir também para a sua modernização. 

No coração de uma grande sociedade profissional 
estão os seus 
sócios e as suas 
estruturas, neste 
caso as Divisões 
Técnicas da 
SPM, que 
suportam 
ativamente o 
trabalho da 
Direção. As 
divisões e os 
seus coordenadores são vitais para a vida da SPM e 
para concretizar as expectativas que temos de tornar a 
SPM num parceiro incontornável na área de  
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Expandir  

Expandir fronteiras e 

contribuir para projetar 

em todo o mundo o que de 

melhor se faz em Portugal 

em Ciência e Tecnologia 

dos Materiais. Contribuir 

para a criação de uma 

rede de interlocutores 

que fomente o intercâmbio 

de experiências e 

conhecimento. 

Modernizar 

Apostar numa imagem e postura 

modernas. Contribuir para a 

introdução de novos conceitos 

para a utilização de materiais 

economicamente atrativos e 

sustentáveis para as futuras 

gerações. Fomentar e 

contribuir para a 

implementação da área de 

Nanotecnologias em Portugal.  

 

Dinamizar 

Reconhecendo o potencial da 

comunidade dos Materiais, 

dinamizar as relações entre 

os vários interlocutores 

contribuindo para o 

progresso do tecido 

industrial nacional na área 

de Materiais e afins. 
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Engenharia e Ciência dos Materiais. Durante este 
período queremos dinamizar as atividades das Divisões 
e para tal esperamos poder contar com a vossa 
colaboração. 

Pretendemos 
também 

fomentar a 
contribuição 

ativa dos 
sócios e 
contar, de 
uma forma 
regular, com 
a vossa 
opinião e o 

empenho, por exemplo, na angariação de novos sócios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostaria de aproveitar o momento para expressar os 
meus sinceros agradecimentos a todos quantos têm 
contribuído para o sucesso da SPM ao longo destes 
anos e contamos poder continuar com o vosso 
inestimável apoio. 

Agora que se encerrou mais um dos eventos 
emblemáticos da SPM - MATERIAIS’2015, agradecemos 
reconhecidamente à sua Comissão Organizadora por 
um Encontro de sucesso que contribuiu, definitivamente, 
para a visibilidade e o prestígio da SPM. 
 
Por uma SPM moderna, dinâmica, inovadora e motor da 
mudança… 
 
 
Pelo Conselho Diretivo 

Paula Maria Vilarinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperar e Integrar  

Estimular a participação ativa 

de todos os membros da 

comunidade dos Materiais, a 

ligação entre universidades, 

centros de investigação, 

empresas e indústria e desta 

forma acrescentar valor e 

abrir novas oportunidades. 

>> 

Para que a SPM se torne o interlocutor privilegiado junto de empresas, decisores e sociedade civil, a SPM 
pretende expandir a sua área de atuação e para tal necessita de mais sócios e de alargar as suas 
competências. Assim, a SPM está a promover, entre maio e dezembro, uma  

Campanha de Angariação de Novos Sócios 
Se já é sócio, o desafio é divulgar a atividade da SPM junto dos seus contactos e trazer mais um novo sócio! 

Se ainda não é Sócio, junte-se a nós! 

Veja como em: http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/component/k2/item/107-slide5 

 
 

http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/component/k2/item/107-slide5


 w w w . s p m a t e r i a i s . p t  
 

 3 

 

 

 

 

 

 

Maria Hermínia Andrade é investigadora nas áreas da 
Gestão da Investigação, Inovação e Indicadores de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, tendo desempenhado 

atividades nos 
ministérios da 
Industria e da 
Economia, no 
LNETI e INETI, 
na gestão de 

programas 
operacionais 

(POCTI) em 
Portugal, e na 

Comissão 
Europeia, na 
Direção Geral 
da Investigação 
e no Centro 
Comum de 
Investigação. 

 

Nos últimos anos em que esteve a trabalhar na DG 
de Investigação da Comissão Europeia foi coautora 
de vários Relatórios sobre o estado da Investigação e 
Inovação (I&I) nos 29 países da UE; quais os 
principais indicadores de desempenho em I&I que 
permitem aferir comparativamente a situação entre 
diferentes países da UE e a situação da UE face a 
outros países? 

Em primeiro lugar gostaria de agradecer este amável 
convite que me oferece a oportunidade de apresentar 
alguns aspetos do trabalho que desenvolvi nos últimos 
anos na Direção Geral de Investigação da Comissão 
Europeia, e em que fiz parte do grupo que chefiado 
pelo Dr. Pierre Vigier preparou um conjunto de 
Relatórios que são obras de referência e de consulta 
para toda a classe cientifica, tanto académica como de 
investigação incluindo a componente empresarial. 
Concretamente, refiro-me aos Innovation Union 
Competitiveness Reports (2011 e 2013) e ao Research 
and Innovation Performance in EU Member States, 

relatórios totalmente disponíveis online*, incluindo a 

informação estatística em que se basearam. Chamo 
ainda a atenção para a ficha com o perfil de Portugal 
nos aspetos mais relevantes da investigação, da ciência 
e da inovação, comparando-os não só com os outros 
Estados Membros mas ainda com os designados “países 
associados”. 

De uma forma muito breve, são estes os principais 
indicadores: a intensidade da investigação, certamente 
o indicador mais vulgarizado e que tem sido 
amplamente discutido no âmbito da “Estratégia de 
Lisboa”; um indicador sobre os resultados da inovação 
“Output Innovation Indicator”; um indicador de 
“Excelência em Ciência e Tecnologia”; um indicador 
da “Intensidade do Conhecimento e da Economia”. 

Porque são esses indicadores importantes e o que 
trazem de novo? 

Estes três últimos são indicadores compostos, que 
resultam de vários anos de trabalho, de testes e muitas 
discussões a nível dos diferentes Estados Membros, são 
em si próprios bastante inovadores, e servirão para 
monitorizar os progressos europeus nos anos futuros. 
Permitem 
relacionar o 
investimento no 
conhecimento com 
os resultados 
obtidos e o seu 
efeito para a 
economia, ao 
longo do ciclo da 
inovação. Mostram 
ainda, por áreas 
temáticas, os 
aspetos mais 
positivos - pontos 
fortes em 
tecnologias chave 
- e evidenciam 
ainda a 
contribuição das tecnologias de ponta e média alta, 
para a balança comercial.  

Maria Hermínia Andrade 
Investigadora 
 

Desafio é aumentar contribuição do sector privado para I&I 
 

À conversa com… 

 

>> 
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O indicador de excelência em ciência tem em 
consideração a qualidade da produção científica e o 
nível de desenvolvimento tecnológico.  

Tendo em conta esses indicadores, como caracteriza a 
I&I em Portugal? 

Em termos genéricos, o período 2000/2011 
caracteriza-se por um acentuado reforço dos recursos 
humanos (mais 5,8% de graduados); mais 
investigadores e engenheiros nas empresas (8%); maior 
qualidade científica; alguma inovação a nível das PMEs 
em aspetos de marketing e organizacional. 

Se falarmos da intensidade de investigação, ou seja, da 
base de produção de conhecimento, Portugal teve um 
acentuado aumento no período de 2005 a 2009, 
sofrendo a partir dessa altura uma quebra, que tem 
seguido a tendência da economia. Mas a principal 
característica refletida neste indicador é a baixa 
contribuição do sector privado ao contrário do que 
sucede nos países mais evoluídos, em que a fatia do 
sector privado é muito superior à do sector público. 

Temos assim um desafio que consiste em assegurar a 
sustentabilidade do sistema de I&I (investigação e 
inovação), aumentar a parte privada dos 
investimentos na investigação e simultaneamente atrair 
investimentos estrangeiros. Nos últimos anos o meio 
empresarial tem tido dificuldades acrescidas somadas 
a uma contração da procura interna que coloca as 
empresas perante a necessidade absoluta de 
procurarem novos mercados externos, reforçando a 
sua eficiência e resolvendo os problemas inerentes às 
necessidades de financiamento. 

Embora o investimento público, em termos relativos, 
tenha sido mantido mais ou menos estável, a conversão 
dos investimentos feitos na I&I no aumento da 
competitividade das empresas, mantém-se fraco. Este é 
sem dúvida, um dos grandes desafios para Portugal. 

Na sua opinião, o que está a impedir uma 
participação mais ativa do tecido 
empresarial/industrial português na estratégia para a 
Inovação?  

Fica patente através destes indicadores, sobretudo 
aqueles que referi há pouco, que no caso português as 
maiores fraquezas estão ligadas à valorização 
tecnológica, nas suas componentes de registo de novas 
patentes, à intensidade de investigação empresarial, e 
ao teor de conhecimento da economia. Outro reflexo 
dos pontos fracos é o facto de que, embora tenha 
aumentado substancialmente o número de licenciados e 
doutorados - resultado dos investimentos públicos - esse 
aumento não foi acompanhado por um crescimento da 
taxa de emprego nas atividades de conhecimento 
intensivo, sinal que pode ter duas interpretações: ou 

devido à fraca capacidade de absorção do tecido 
empresarial ou a uma fraca ligação público/privada. 

Que recomendações faria que conduzissem a um 
maior investimento na inovação e a uma maior 
competitividade?  

Para além da necessidade de uma mais estreita ligação 
produção do conhecimento/transferência e 
valorização/resultados na economia, há outros aspetos 
que os indicadores revelam, ligados com a 
especialização em C&T nacionais. Assim, as vantagens 
tecnológicas reveladas mostram que a qualidade 
científica em algumas áreas temáticas não encontra eco 
na especialização tecnológica e industrial do país. Por 
sua vez, a produção científica é mais fraca em áreas de 
relevante interesse para a indústria.  

Há, pois, alguns desajustes que contribuem para que a 
eficiência do sistema, como um todo, fique prejudicada. 

As empresas têm atualmente, de forma não muito 
onerosa, um vasto leque de possibilidades que as 
tecnologias de informação e comunicação lhes colocam 
à porta. Precisam de as aproveitar melhor, não 
menosprezando que estamos na Europa, que continua a 
ser, a nível mundial, o mercado mais atrativo para 
investimento direto. 

Como é que a SPM pode usar este tipo de estudos 
para chegar à indústria? 

Considero de excelente qualidade todo o trabalho de 
divulgação, informação e formação que a SPM tem 
desenvolvido, ações que acompanhei pessoalmente e 
que considero contribuem para estreitar os laços entre a 
investigação e a sua transformação para a economia. 

 

*Aceda a estes e outros relatórios em: 

http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/publicaco
es/biblioteca 

>> 

http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/publicacoes/biblioteca
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/publicacoes/biblioteca
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Materiais’ 2015  

A Assembleia Geral da 
SPM realizou-se a 23 de 
Abril, nas instalações do 
Laboratório Nacional de 
Energia e Geologia 
(LNEG), Campus do 
Lumiar, em Lisboa.  

Nesta Assembleia Geral 
foi apresentado e 
discutido o Relatório e Contas de 2014. Foram também 
eleitos os Corpos Sociais da SPM para o biénio 2015-
2017: 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente: João Carlos Moura Bordado (sócio nº 124) 

Vice-Presidente: Rosa Maria Marquito Marat Mendes 
(sócia nº 622) 

1º Secretário: Maria do Carmo Henriques Lança (sócia nº 

628) 

2º Secretário: Mário José Gonçalves dos Santos (sócio nº 

100) 

 

O Materiais’ 2015 realizou-se de 21 a 23 de junho, na 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

A SPM, a Faculdade de Engenharia (FEUP) e Faculdade 
de Ciências (FCUP) da Universidade do Porto, foram as 
entidades organizadoras do evento que contou, pela 
primeira vez, entre outros oradores de renome, com a 
presença da presidente da Federação das Sociedades 
de Materiais Europeias (FEMS), Margarethe Hofmann-
Amtenbrink e de Paloma Fernandez, presidente da 
Sociedade de Materiais espanhola (SOCIEMAT), 
membro da Assembleia Geral da FEMS e membro, 
desde 2013, do Comité Executivo da FEMS. Durante o 
evento foi entregue o primeiro prémio SPM de Carreira 
& Reconhecimento a uma personalidade que se 
evidenciou nas áreas da Ciência e Tecnologia dos 
Materiais. 

 

 

 

 

 

 

Conselho Diretivo 

Presidente: Paula Maria Lousada Silveirinha Vilarinho 
(sócia nº 633) 

Vice-presidente: Luís Manuel da Costa Cabral e Gil 
(sócio nº 451) 

Secretário-geral: Maria Manuela Xavier de Basto de 
Oliveira (sócia nº 119) 

Vogal: Albano Cavaleiro Rodrigues de Carvalho 
(sócio  nº 438) 

Vogal: Manuel Fernando Gonçalves Vieira (sócio nº 297) 

Vogal Suplente: Pedro Lopes Granja (sócia nº477) 

Vogal Suplente: Sandra Maria Fernandes Carvalho (nº 

824) 

Conselho Fiscal 

Presidente: António Paulo Monteiro Baptista (sócio nº 

271) 

Secretário: Carlos Moreira Sá (sócio nº 257) 

Relator: João Filipe Colardelle da Luz Mano (sócio nº 

793) 

 

A conferência 
teve o objetivo 
de promover 
uma melhor 
compreensão 
do 
comportamento 
dos materiais e 
suas 
aplicações, 
relacionados 
com formas 
mais eficientes e sustentáveis de produção e 
armazenamento de energia; novos usos biomédicos; 
materiais estruturais inteligentes; uso eficiente dos 
materiais em edifícios, transporte, eletrónica, mecânica, 
materiais e arte, entre outros. 

 

Aceda ao programa final e outra informação útil no 
website do evento:  
http://paginas.fe.up.pt/~materiais2015 

Atividades da SPM 
 

Corpos Sociais da SPM eleitos para o biénio 2015-2017 

MATERIAIS´2015 

VII International Materials Symposium | 
XVII Conference of Sociedade Portuguesa 
dos Materiais 

 

http://paginas.fe.up.pt/~materiais2015
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Jornadas CICECO 2015  

Debater a importância das nanotecnologias 
para a indústria nacional 

 

As Jornadas CICECO 2015, organizadas por um dos 
Laboratórios Associados da Universidade de Aveiro 
(UA) classificado como excelente pela recente 
avaliação da FCT, decorreram de 14 a 15 de abril, no 

Complexo 
Pedagógico da 
Universidade de 
Aveiro. 

O encontro, sob a 
designação 

“Nanotechnology… 
from the lab to the 
industry”, teve como 

objetivo sublinhar a enorme importância das 
nanotecnologias no desenvolvimento industrial, 
económico e social do país e promover a sua 
transferência do laboratório para a indústria.  

Pretendeu-se ainda divulgar junto da indústria nacional 
e de possíveis investidores as atividades de 
investigação e desenvolvimento do CICECO – Aveiro 
Materials Institute.  

Tradicionalmente interno à comunidade CICECO e UA, 
este ano o evento foi aberto à comunidade em geral, 
em particular à comunidade industrial e empresarial, 
tendo em conta que, em 2015, o mercado mundial na 
área das Nanotecnologias atingirá um valor de três mil 
milhões de euros numa ampla gama de setores entre a 
indústria química, a farmacêutica, a aeroespacial, a 
eletrónica ou a de materiais.  

“Queremos que este seja um evento emblemático, que 
marque o início de um novo ciclo para o CICECO, e 
aproveitar o simultâneo início do novo período 
programático FEDER e CE, com os programas Portugal 
2020, Centro 2020 e Horizonte 2020 para alavancar 
as oportunidades de financiamento de I&D no CICECO, 
nomeadamente em parceria com empresas que também 
irão ser beneficiárias destes incentivos”, referiu Paula 
Vilarinho, investigadora do laboratório associado, 
professora do Departamento de Engenharia de 
Materiais e Cerâmica da UA e presidente da Comissão 
Organizadora das Jornadas.  

Do programa das Jornadas destacou-se o painel de 
oradores constituído por José Maria Albuquerque, 
vogal do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 
Alcino Lavrador, CEO da PT Inovação, André 
Albuquerque, CEO da Innovnano, António Bráz Costa, 
CEO do Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, 
Funcionais e Inteligentes, Karl Kainer, diretor de 
Magnesium Innovation Centre at Helmholtz-Zentrum 

Geesthacht (Alemanha) e Carlos Pascoal Neto, Vice-
reitor da UA. 

Durante o evento foi apresentado o primeiro Show 
Case de tecnologias desenvolvidas no CICECO. Este 
momento revelou-se de grande interesse para a 
comunidade industrial que teve 
assim a possibilidade de 
visualizar protótipos e 
tecnologias desenvolvidas 
neste laboratório. 

Outro dos destaques das 
Jornadas CICECO 2015 foi o 
lançamento do livro de 
patentes do CICECO, no qual 
se reúnem as patentes 
relacionadas com o respetivo 
trabalho de I&D e que se 
encontra disponível em: 

http://www.ciceco.ua.pt/files/the_complete_patents_of
_ciceco.pdf 

Aceda a toda a informação sobre as Jornadas 
CICECO 2015 em: 

http://www.ciceco.ua.pt/jornadas15 

 

Revista C&TM 

Número especial sobre Biomateriais 
 

Está disponível o Vol. 26. Num. 
02, pp. 77-150, julho - 
dezembro 2014 da revista da 
SPM Ciência e Tecnologia dos 
Materiais (C&TM), uma edição 
dedicada aos Biomateriais. 

Editores Convidados: Maria 
Helena Fernandes, da 
Universidade de Aveiro e 
Maria Ascensão Lopes 
Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FEUP), que coordenam também 
a Divisão Técnica de Biomateriais da SPM. 

Este número está disponível online na Elsevier: 
http://goo.gl/SczAzQ 

E na ScienceDirect: http://goo.gl/8aZKGb 

Saiba mais sobre a revista, como submeter os seus 

artigos e como ter acesso a números anteriores através 

do website da SPM: 

http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/publicaco

es/revista 

http://www.ciceco.ua.pt/files/the_complete_patents_of_ciceco.pdf
http://www.ciceco.ua.pt/files/the_complete_patents_of_ciceco.pdf
http://www.ciceco.ua.pt/jornadas15
http://goo.gl/SczAzQ
http://goo.gl/8aZKGb
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/publicacoes/revista
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/publicacoes/revista
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Decorreu no dia 24 de abril, o III Encontro do Dia 
Mundial da Sensibilização para a Corrosão” 
organizado pela Divisão Técnica de Corrosão e 
Proteção de Materiais (DTCPM) da SPM.  

A posição geográfica de Portugal e a sua ligação 
ancestral ao Oceano Atlântico teve ao longo dos séculos 
uma importância estratégica no desenvolvimento 
económico nacional, com implicação direta nos 
diferentes sectores de atividade.  

Esta realidade 
contribuiu para que 
as principais 
infraestruturas 
industriais fossem 
instaladas 
maioritariamente 
ao longo da costa 
portuguesa, 
trazendo benefícios 
logísticos e operacionais aos diferentes agentes 
económicos, mas acarretando problemas de 
durabilidade dos materiais utilizados devido à 
agressividade ambiental presente no litoral português. 
Foram estas as principais razões que conduziram a que 
o tema escolhido fosse a “Durabilidade em Ambientes 
Portuários-Industriais”. 

O evento, dinamizado pela primeira vez fora da 
cidade de Lisboa com o apoio da Administração dos 
Portos de Sines e do Algarve (APS) e da Ordem dos 
Engenheiros, reuniu 110 pessoas. A sessão de abertura 
foi presidida pelo Presidente do Conselho de 
Administração da APS, João Franco, que reconheceu a 
importância da realização deste evento nesta zona 
para assegurar uma maior sensibilização para a 
durabilidade das infraestruturas portuárias e industriais.  

 

Teresa Diamantino, Coordenadora do Laboratório de 
Materiais e 
Revestimentos 
(LMR) do LNEG 
e 
Coordenadora 
da DTCPM, 
falou sobre a 
Durabilidade de 
Materiais em 
Sines e a 
Experiência do 
LMR nas 
últimas 3 décadas, os projetos atuais e os futuros. De 
seguida, Fernando Palminha partilhou a sua experiência 
no controlo da corrosão no complexo da Repsol em 
Sines.  

Vítor Grincho apresentou os problemas de corrosão por 
picadas num ambiente industrial muito específico da 
ARTLAND e a EDP, com Helena Margarida Corrêa e 
José Carlos Martins, trouxe a experiência das medidas 
corretivas e preventivas para a preservação da 
Caldeira Recuperativa numa Central de Ciclo 
Combinado. Por fim, Carlos Silva partilhou os diferentes 
sistemas de proteção anticorrosiva existentes no 
Terminal de GNL da REN, em Sines. 

A DTCPM congratula-se pela elevada recetividade por 
parte das empresas neste encontro anual. Desde a sua 
primeira edição em 2013, que tem vindo a receber um 
número crescente de participantes. A DTCMP tem a 
intenção de organizar o IV Encontro em 2016 e 
conseguir sensibilizar um número ainda maior de 
pessoas e de empresas para os fenómenos da corrosão 
e para importância da proteção contra a corrosão.  
  

III Encontro do Dia Mundial da Sensibilização para a Corrosão 

 

Durabilidade em Ambientes Portuários-Industriais 

Dia Mundial dos Materiais 2015 

À semelhança dos anos anteriores, o próximo Dia 
Mundial dos Materiais comemora-se na primeira quarta-
feira de novembro, dia 4, num evento organizado pela 
SPM e pelo Colégio de Engenharia de Materiais da 
Ordem dos Engenheiros e que terá lugar nas instalações 
da OE, em Lisboa. 

Nesse âmbito, é organizado um concurso visando 
distinguir as melhores dissertações sobre Ciência e 
Engenharia de Materiais de estudantes finalistas do 2º 
ciclo de 2013/2014 e 2014/2015. 

Prazo de entrega dos trabalhos pelos Departamentos: 
12 de Outubro de 2015. 

Aceda aos Regulamentos e Ficha de Inscrição no 
website da SPM: 

http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/about/a
tividades/dia-mundial 

Endereço para envio de correio: SPM - Apartado 
4538 - EC Carnide – 1511-601 Lisboa 

Endereço do Secretariado: Campus do Lumiar, Edifício 
D, Sala 1021 - Estrada do Paço do Lumiar - Lisboa 

 

 

http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/about/atividades/dia-mundial
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/about/atividades/dia-mundial
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A SPM realizou um inquérito aos sócios com o intuito de 
recolher opiniões sobre a atual SPM e ideias e 
contributos para o desenvolvimento de uma Sociedade 
moderna, dinâmica, inovadora e motor da mudança. 

O instrumento, de recolha anónima, foi disponibilizado 
online ente 19 de 
outubro e 30 de 
novembro de 2014 e o 
tratamento dos dados 
foi realizado por 
analista externa por 
forma a aumentar o 
grau de 
imparcialidade na 
análise das questões 
abertas. 

Foram obtidas 53 
respostas que representam 22% do universo de sócios 
(241). 89% têm 40 ou mais anos e são 
maioritariamente homens (66%). Formação de base 
maioritariamente em Engenharia Mecânica (8), 
Engenharia Química (9) e Engenharia Metalúrgica e/ou 
de Materiais (10). Profissionalmente pertencem na sua 
maioria ao Ensino e Investigação. 

Missão da SPM 

75% dos respondentes consideraram a atividade da 
SPM como relevante ou muito relevante. Como 
sugestões para aumentar o impacto da SPM junto da 
indústria, os respondentes referiram, entre outras, 
aumentar a atividade das divisões e colaboração 
destas com as empresas do respetivo setor, promover 
eventos nas escolas, estabelecimento de protocolos e 
parcerias, promover temas ligados a novos materiais e 
novas aplicações nos media, envolver associações 
congéneres, solicitar audiências a decisores políticos. 

Atividades da SPM 

As atividades consideradas mais marcantes ou com 
maior impacto na atividade profissional dos associados 
foram os Congressos de Materiais e os Encontros 
Internacionais. Multidisciplinaridade, organização, nível 
científico dos trabalhos, benchmarking, participação de 
especialistas de mérito nacional e internacional, foram 
alguns dos aspetos positivos referidos pelos 
respondentes acerca dos encontros de materiais. 

Alguns dos aspetos negativos mencionados foram o 
facto de estes encontros serem dirigidos à academia / 
sem interesse para a indústria, divulgação deficiente 

e/ou tardia, pouco envolvimento da comunidade 
portuguesa, preço elevado da inscrição. 

Sugestões relacionadas com a divulgação, a 
diversificação de públicos, a publicação dos trabalhos e 
a organização foram deixadas pelos respondentes 

para aumentar o 
impacto dos encontros 
de Materiais. 

Divisões Técnicas 

70% dos inquiridos 
conhece as Divisões 
Técnicas da SPM e o 
seu trabalho, sendo 
que destes, 48% 
consideram a sua 
atuação relevante ou 
muito relevante. 

Das Divisões Técnicas referidas como marcantes direta 
ou indiretamente para a atividade profissional foram a 
Divisão de Fratura; a Divisão de Corrosão e Proteção 
de Materiais; a Divisão de Materiais Compósitos; a 
Divisão de Tratamentos Térmicos e Engenharia de 
Superfícies; a Divisão de Materiais de Origem Florestal; 
a Divisão de Eletroquímica de Materiais e a Divisão de 
Biomateriais. 

Para aumentar o impacto do trabalho desenvolvido 
pelas Divisões Técnicas, os sócios que responderam ao 
inquérito sugerem, entre outras, a atualização da 
informação das Divisões no portal da SPM, formação, a 
criação de “Bolsas de Peritos” temáticas, a promoção 
de reuniões intercalares entre encontros bienais, 
desenvolvimento de apoio técnico-científico junto de 
empresas da sua área de especialidade. 

Revista 

A Revista Ciência & Tecnologia dos Materiais (C&TM) é 
conhecida por todos os respondentes e destes 81% 
consideram-na relevante ou muito relevante. 
Classificaram a Revista como tendo qualidade ou muita 
qualidade 83% dos inquiridos. 

 

Aceda ao documento com os resultados completos do 
inquérito em: 

http://www.spmateriais.pt/pdf/resultados-
inquerito_spm2014.pdf 
  

Resultados do inquérito  

 

Que pensam os sócios da SPM? Que SPM querem os sócios? 

http://www.spmateriais.pt/pdf/resultados-inquerito_spm2014.pdf
http://www.spmateriais.pt/pdf/resultados-inquerito_spm2014.pdf
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AMWC 2015  

Advanced Materials World Congress 2015  

Local: A bordo do navio cruzeiro Viking Line MS 
Mariella 

Data: 23 a 25 de agosto 2015 

Link do evento: http://www.vbripress.com/amwc 

 

 

 

 

 

ICSI 2015 

International Conference on Structural Integrity 

Organizada pelo Comité Nacional Português da 
European Structural Integrity Society (ESIS), a primeira 
ICSI terá lugar no Funchal, Madeira, Portugal, de 1 a 4 
de setembro de 2015. Os proceedings serão 
publicados na revista de acesso livre da Elsevier 
Procedia Engineering e uma seleção de artigos serão 
publicados numa das principais revistas da Elsevier, a 
Engineering Failure Analysis. 

Link do evento: http://icsi.inegi.up.pt 

 

 

EUROCORR 2015 

European Corrosion Congress 

Local: Graz, Áustria 

Data: 6 a 10 de setembro 2015 

Datas importantes: Prazo para a apresentação de 
resumos – 15 de janeiro de 2015 

Descrição: A conferência tem como objetivo afirmar o 
papel fundamental da ciência, tecnologia e engenharia 
da corrosão em estender o ciclo de vida dos materiais  

 

 

 

 

em diferentes campos de aplicações (terra, fogo, água, 
ar). 

Tópicos principais: “Earth, Water, Fire, Air, Corrosion 

happens everywhere” 

Link do evento: http://eurocorr2015.org/ 

 

Ibereo 2015 

Encontro Ibérico de Reologia  

O Encontro Ibérico de Reologia, 
sob o tema "Challenges in rheology and product 
development" realiza-se sob os auspícios da Sociedade 
Portuguesa de Reologia e o Grupo Espanhol de 
Reologia, em Coimbra, na Faculdade de Ciências e 
Tecnologia, de 7 a 9 de setembro de 2015. 

Link do evento: http://www.uc.pt/en/events/ibereo15 

 

 

MatCel’2015 

1ª Conferência de Materiais Celulares 

A SPM é uma das instituições que apoia a realização 
da Primeira Conferência de Materiais Celulares - 
MatCel’2015, que se realiza a 7 e 8 de setembro de 
2015, na Universidade de Aveiro.  

Esta conferência tem como objetivo reunir especialistas 
e todo o público interessado no tema de materiais 
celulares sólidos e líquidos incluindo os naturais (ex. 
madeira, cortiça, tecido ósseo esponjoso) e os sintéticos 
(ex. espuma de poliuretano, espuma de alumina, 
espuma de vidro, espuma de alumínio, espuma de 
titânio, cerâmicos porosos e metais porosos).  

A edição Nº 1 de 2016 da Revista da SPM Ciência & 
Tecnologia dos Materiais será dedicada à conferência e 
serão publicados artigos seleccionados pela Comissão 
Científica. A submissão de artigos completos, em inglês, 
deve ser efetuada até 7 de setembro. 

Link do evento: 

https://gridsworld.wordpress.com/events/matcel2015/ 

Próximos Eventos 

http://www.vbripress.com/amwc
http://icsi.inegi.up.pt/
http://eurocorr2015.org/
http://www.uc.pt/en/events/ibereo15
https://gridsworld.wordpress.com/events/matcel2015/
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EUROMAT 2015 

European Congress and Exhibition on Advanced 
Materials and Processes 

A EUROMAT é a mais importante conferência sobre 
Materiais e Processos Avançados na Europa. 
Organizada pela Federação Europeia das Sociedades 
de Materiais (FEMS), a EUROMAT 2015 realiza-se de 
20 a 24 de setembro, em Varsóvia, Polónia, e conta 
com participantes de todo o mundo.  

As principais áreas da conferência são: Materiais 
Funcionais; Materiais Estruturais; Processamento; 
Caracterização e Modelagem; Energia e Ambiente; 
Biomateriais e Saúde; Educação, Estratégia e 
Transferência de Tecnologia. A Presidente da SPM, 
Paula Vilarinho, é uma das coordenadoras da área dos 
Materiais Funcionais.  

A EUROMAT2015 realiza-se no seguimento da E-MRS 
Fall Meeting 2015  (15-18 setembro), organizada pela 
European Materials Reseach Society (E-MRS), no mesmo 
local (Warsaw University of Technology). Ambas as 
conferências realizam-se sob os auspícios do Fórum 
Europeu de Materiais (EMF). Entre estas duas 
conferências será também realizado o "Materials 
Weekend", no fim-de-semana de 19 e 20 de setembro, 
organizado conjuntamente pela E-MRS e a FEMS. Será 
composto por palestras, tutoriais, eventos políticos, entre 
outras atividades. 

Link do evento: http://www.euromat2015.fems.org 

 

Materiais para a Europa 

Ainda no âmbito do "Materials Weekend", a EMF, a 
FEMS e a E-MRS realizam um evento conjunto -
 "Materiais para a Europa", com representantes do 
Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, da FEMS 
e E-MRS, da Alliance for Materials (A4M)  e 
European Technology Platform for Advanced 
Engineering Materials and Technologies (EuMaT), de 
sociedades nacionais de materiais da Europa e com as 
autoridades da Polónia. Este evento será um passo 
importante para a construção da "Materials Common 
House", como proposto pela A4M. Este evento está 
agendado para 19 de setembro. 

Mais informação em:  http://materialsweekend.pl/ 

 

ICSAAM2015 
The 6th International Conference on Structural 
Analysis of Advanced Materials 

Esta edição da Conferência Internacional de Análise 
Estrutural de Materiais Avançados é um dos eventos que 
tem o apoio da Divisão Técnica de Fratura da SPM.  

Local: Porto, Portugal 

Data: 8 a 11 de setembro 2015 

Tópicos principais: Análise Estrutural de Materiais 
Avançados.  

Link do evento: 
http://icsaam2015.inegi.up.pt/index.html 

 

 

 
 
 

AMMSE 2015 

International Conference on Advanced Materials, 
Mechanics and Structural Engineering  

Local: 18 a 20 de setembro de 2015 

Data: Jeju Island, Coreia 

Observações: Ssubmissão de artigos até 27 de julho. 
As atas da conferência serão publicadas pela CRC 
Press e indexadas na EI Compendex, SCOPUS e ISI 
(ISTP, CPCI, Web of Science) 

Link do evento: http://ammse-conf.org/site/ 

 

 

ICEUBI2015 

International Conference on Engineering – 
Engineering for Society  

Local: Faculdade de Engenharia da Universidade da 
Beira Interior, Covilhã 

Data: 2, 3 e 4 de dezembro de 2015 

Link do evento: http://iceubi2015.ubi.pt/ 

 

http://www.euromat2015.fems.org/
http://materialsweekend.pl/
http://icsaam2015.inegi.up.pt/index.html
http://ammse-conf.org/site/
http://iceubi2015.ubi.pt/
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Transformar resíduos industriais em 
cimento 

A solução descoberta por um grupo de investigadores 
no CICECO – Aveiro Institute of Materials da 
Universidade de Aveiro  (UA) pretende não só acabar 
com o problema ambiental que é a permanência em 
aterros dos dois milhões as toneladas de lixos industriais 
que chegam a ter um tempo de vida de dezenas de 
milhares de anos, como também valorizá-los como 
matéria-prima, neste caso cimento. 

Entre os 
resíduos 

industriais 
estão 

sobretudo os 
inorgânicos, 

como as 
cinzas 

produzidas 
pelas 

celuloses, os 
detritos das 
pedreiras e 

as tóxicas lamas vermelhas provenientes das fábricas 
de alumínio. O resultado alcançado é um cimento com 
grau zero de toxicidade e que cumpre tão bem a 
função como outro qualquer à venda no mercado. 

Com os mesmos ingredientes postos de lado pelas 
indústrias, os investigadores João Labrincha, Paula 
Seabra e Leire Buruberri conseguiram formular um 
cimento “à base de belite e silicato tricálcico, que são 
constituintes do cimento Portland”, mas que é mais 
ecológico “porque é cozido a uma temperatura mais 
baixa [a 1300 grau Celsius ao invés dos 1450 do 
Portland comum], refere João Labrincha.  

Quanto à componente orgânica, caso exista nos 
resíduos, aponta João Labrincha, esta “é completamente 
queimada nos fornos e pode ser transformada em 
energia térmica”. 

Num estudo recentemente publicado no Journal of 
Hazardous Materials, um jornal de referência 
internacional na área ambiental, a equipa do CICECO 
centrou-se nos resíduos gerados pelas empresas de 
celulose.  

Fonte: http://goo.gl/czL5Rx 

Artigo: Leire H. Buruberri, M.P. Seabra, J.A. Labrincha, 
Preparation of clinker from paper pulp industry wastes, 
Journal of Hazardous Materials, Volume 286, 9 April 

2015, Pages 252-260, ISSN 0304-3894, 
[http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2014.12.053] 

 

 

Materials for Construction and Civil 
Engineering - Science, Processing, and 
Design 

Este volume, com edição de M. 
Clara Gonçalves e Fernanda 
Margarido, apresenta temas 
essenciais relacionados com a 
composição de materiais de 
construção e sua aplicação 
prática em estruturas e 
instalações civis. Um quadro 
diversificado de autores 
especializados permitiu reunir 
exemplos de grande valor e 
dados de desempenho nos 
grupos mais importantes de 
materiais utilizados na construção civil, destacando 
aspetos como a nomenclatura, as propriedades, os 
processos de fabrico, os critérios de seleção, os 
produtos / aplicações, o ciclo de vida e reciclagem, e a 
normalização. E livro é de grande utilidade para 
arquitetos, construtores civis e engenheiros estruturais, e 
serve ainda como uma referência abrangente para os 
estudantes dessas disciplinas. 

Luís Gil, vice-presidente da SPM é autor do capítulo 13, 
dedicado à Cortiça. 

Editora: Springer International Publishing, 2015, ISBN 
978-3-319-08235-6 
[http://www.springer.com/us/book/9783319082356] 

Os Materiais em Notícia 

 

 
 

Gostaria de ver um tema 
tratado na Newsletter da SPM? 

Tem uma notícia ou evento para 
divulgar? 

Envie as suas sugestões para  

geral@spmateriais.pt 
 

http://goo.gl/czL5Rx
http://www.springer.com/us/book/9783319082356
mailto:geral@spmateriais.pt
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Método de vedação de fugas tapa 
defeitos em membrana de grafeno 
nanoporosa de camada única 

No futuro, o grafeno poderia fornecer algum alívio 
para um mundo 
cada vez mais 
sedento de 
água. Em 2011, 

investigadores 
propuseram a 
utilização folhas 
de grafeno de 
camada única, 
da espessura de 
átomos, como 
membranas de 

dessalinização. 
Furos subnanométricos nessas membranas permitiriam a 
passagem da água, mas bloqueariam qualquer outro 
soluto, incluindo o sal e outras pequenas moléculas, que 
excedessem o tamanho dos poros. Mas as tentativas de 
fazer membranas de grafeno de uma única camada 
têm sido frustradas por defeitos que surgem 
constantemente durante os processos de fabricação e 
causam fugas. Um novo método descrito na revista 
Nano Letters pode oferecer uma solução para este 
problema. 

Fonte: http://goo.gl/PAbn1U 

Artigo : Sean C. O’Hern, Doojoon Jang, Suman Bose, 
Juan-Carlos Idrobo, Yi Song, Tahar Laoui, Jing Kong, 
Rohit Karnik. Nanofiltration across Defect-Sealed 
Nanoporous Monolayer Graphene. Nano Letters, junho 
2015, 15 (5), pp 3254–3260. DOI: 
10.1021/acs.nanolett.5b00456 
[http://goo.gl/WzkDMS] 

 

Celulose : um supermaterial do futuro 

Investigadores finlandeses estão a trabalhar em 
conjunto para desenvolver novas aplicações de 
biomateriais, nomeadamente da celulose, no âmbito do 
projeto Design Driven Value Chains in the World of 
Cellulose (DWoC) 2.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes novos materiais e inovações podem substituir 
matérias-primas fósseis de produtos têxteis, elementos 
de decoração de interiores e materiais usados no 
interior dos automóveis. 

O projeto DWoC (31 de março de 2015 - 01 de abril 
de 2018) recebeu 4,9 milhões de euros em 
financiamento do Tekes – Agência de Financiamento 
para a Tecnologia e Inovação da Finlândia. Os 
parceiros neste projecto são a VTT Technical Research 
Centre da Finlândia, a Aalto University, a Tampere 
University of Technology e o Departamento de Gestão 
da Universidade de Vaasa. 

Durante a primeira fase do projeto DWoC foram 
testadas várias maneiras de combinar com sucesso 
design e investigação em materiais. Isso deu origem a 
conceitos e ideias preliminares de produtos e inovações 
tecnológicas. Por exemplo, durante o projeto foi 
desenvolvido fio feito diretamente a partir de 
suspensão de fibras de polpa.  

A 
segunda 
fase do 
projeto 
agora 
iniciada 
vai focar-
se em 
aplicações 
têxteis, 
tais 
como a 
impressão 3D de celulose e aplicação de materiais à 
base de celulose no ambiente construído. Além de novos 
materiais e produtos, estão também a ser desenvolvidos 
novos tipos de equipamentos e processos de fabricação 
de têxteis. 

Há uma forte crença no futuro da Finlândia como uma 
das superpotências na geração de uma nova indústria 
de celulose. 

Aceda à brochura com os resultados da primeira 
fase do projeto: http://goo.gl/23jUMw 

Fonte: http://www.aalto.fi/en/current/news/2015-06-
04/ 

Comissão Editorial 
Luís Gil, Rosália Cera, Paula Vilarinho, Manuela Oliveira 
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Impressão 3D de celulose em tecido. Foto de Eeva Suorlahti 

 

Membrana de policarbonato para selagem de 
fugas. O quadrado no centro é a camada de 
grafeno. Crédito: O’Hern et al., Nano Letters 
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